
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 22 januari 2019 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang: 20:00 uur 

 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad. 
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2018 en kennisnemen van motie- en 

toezeggingenlijsten 
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 4, 11 en 18 december 2018 en 8 januari 
2019 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 november 2018 t/m 9 januari 2019 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 januari 2019) 
8.   Verlengen looptijd Gemeentelijk Rioleringsplan 
      Voorstel: Instemmen met het verlengen van de looptijd van het Gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018  
      (GRP) tot en met 31 december 2020. 
9.   Controleprotocol 2018 
      Voorstel:  

1. Het controleprotocol 2018 vaststellen; 
2. Het normenkader voor 2018 vaststellen. 
3. Instemmen met de kosten voor de accountantscontrole 2018 die ten laste komen van de Algemene 

Reserve (ARGI) 
10. Het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde 
      Voorstel: 
      1. De bebouwde komgrens aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde verplaatsen conform bijgaand concept- 
          verkeersbesluit; 
      2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaren. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
11.  Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 10, 12, 13, 14 en 15 
12. Vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 
      Voorstel:  
      1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota zienswijze, bestemmingsplan Recreatieterrein buiten  
          Midlaren, d.d 12-12-2018; 
      2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren, als vervat in de bestandenset met de  
          planidentificatie NL.IMRO.1730BPcampingBuiten-0401 gewijzigd vaststellen. 
13. Vaststellen startdocument en participatieplan omgevingsvisie 
      Voorstel:  
      1. Het startdocument Omgevingsvisie vaststellen; 
      2. Het participatieplan Omgevingsvisie vaststellen. 
 
 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

14. Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces 
      Voorstel:  
     1 Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen;  
     2 Instemmen met het proces op hoofdlijnen zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’; 
     3 De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces; 
     4 Een voorlopig voorbereidingskrediet van €150.000,-- beschikbaar stellen voor het dekken van het eerste  
        deel van de kosten van het participatieproces om te komen tot een concreet plan voor de  
        centrumontwikkeling in Zuidlaren; 
      5 Het voorlopig voorbereidingskrediet activeren onder de immateriële vaste activa; 
      6 Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
15. Brief college beantwoording aanvullende raadsvragen Zongemak (op verzoek van de fractie VVD) 
16. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


